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Aalto-universitetet väljer HiQ som partner
för systemintegration
Aalto-universitetet väljer HiQs integrationsplattform FRENDS som sin nya integrationslösning, som uppfyller
kraven på såväl funktionalitet, mognad och prestanda.
– FRENDS är i vårt fall en perfekt lösning och rätt val för att hjälpa oss leverera Aaltos digitala transformationsstrategi, roadmap och förändringsprocess, säger Patrik Maltusch, Head of IT-Architecture på Aalto-universitetet.
FRENDS ersätter en tidigare lösning som inte motsvarade universitetets krav på användarvänlighet och snabbhet.
– Vår integrationsplattform Frends ger en mängd automationsmöjligheter som markant förbättrar användarnas
serviceupplevelse. Att automatisera processer mellan system är ett område som växer enormt mycket och som
spelar en allt viktigare roll för många företag, säger Jukka Rautio, VD på HiQ Finland
HiQ valdes som Aaltos partner för systemintegration genom offentlig upphandling under 2018.
– Vi har på kort tid kunnat implementera ett stort antal integrationer. Sett ur ett operativt perspektiv kan nu
uppgifter, som brukade ta flera månader att genomföra, levereras på bara några veckor. Förändringar i
produktionsmiljön tillsammans med den nya integrationsplattformen har effektiviserat våra integrationsmöjligheter
och vi kan nu leverera ännu mer krävande integrationer, säger Patrik Maltusch på Aalto-universitetet.
Aalto-universitetet är ett tvärvetenskapligt universitet där vetenskap och konst möter teknik och näringsliv. De är
engagerade i att identifiera och lösa stora samhällsutmaningar och bygga en innovativ framtid. Universitetet, som
består av sex högskolor med totalt 12 000 studenter och 4 000 anställda varav 400 är professorer, erbjuder ett
brett utbud av kandidat- och magisterexamina samt doktorsprogram inom samtliga studieområden.
Aalto-universitetet grundades år 2010 när Helsingfors Tekniska högskola, Helsingfors handelshögskola och
Konstindustriella högskolan i Helsingfors slogs samman. Huvudcampus är förlagt till Otnäs i Esbo, Finland.
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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är
en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har över 1 600 specialister och
finns i sex länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och
inspiration, besök www.hiq.se

